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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

NYTT FRA IKO 
 
Denne gangen kan instituttet meddele at budsjettet for 
2011 er i balanse og at vi ikke lenger drar med oss 
underskudd fra tidligere år. Dette betyr at vi kan tenke 
framover, men foreløpig har vi et stramt budsjett som gir 
liten handlefrihet. Med signaler om økte inntekter på 
spesialistutdanningen burde det åpne seg muligheter for å 
øke aktivitetsnivået i 2012. Samtidig er det grunn til å stille 
spørsmål ved departementet sin prioritering og finansiering 
av spesialistutdanningen i Norge. I motsetning til Oslo og 
Bergen mottar Tromsø 3,5 ganger så mye pr kandidat i 
sine program. Vi har grunn til å forvente at dette utlignes i 
budsjettet som legges fram til høsten.  
Rekruttering blir kanskje vår viktigste utfordring framover. 
Kompetansebygging og rekruttering blir avgjørende om vi 
skal kunne fylle alle funksjonene i det nye 
odontologibygget. Fra fakultetet har vi fått signaler om at 
stilling på røntgen nå kan lyses ut. Men markedet for 
kompetansen instituttet trenger innen oral radiologi er 
vanskelig. Dette er også situasjonen på flere andre 
fagområder. Konkurransen er samtidig større siden 
etterspørselen etter forskningskompetanse er økende. 
Nedbygging er vanskelig, men oppbygging kan fort vise 
seg å bli like vanskelig. Dette blir instituttets hovedfokus fra 
høsten. 
 
Inge 
 
 

DISPUTAS 
 

 
Foto: R. D. Haakonsen 

Maren Gry Lillehaug Agdal: 
 
Prøveforelesning over oppgitt emne: 
”Livskvalitet, hva er det og hvordan 
kan man måle det?” 
 
Fredag 1.april 2011 kl 09.30 
 
Sted: 
Auditorium 1, Institutt for klinisk 
odontologi, Årstadveien 17 
 

Disputas:  
 
Fredag 1.april 2011 kl. 11.30 
 
Sted: Auditorium 1, Institutt for klinisk odontologi, 
Årstadveien 17 
 
Avhandlingens tittel:"Dental phobia and intra-oral  injection 
phobia: Oral Health, dental treatment needs and quality of 
life.” 
 
1. opponent:Førsteamanuensis Tiril Willumsen , 
Universitetet i Oslo 
2. opponent: Universitetslektor Jesper Lundgren, 
Gøteborgs Universitet 
3. medlem av komiteen: professor Anne Nordrehaug 
Åstrøm, Universitetet i Bergen 
 
Prøveforelesningen og Disputasen blir ledet av professor 
Inge Fristad. 

STUDIESTART HØST 2011 
 
Studiestart for høstsemesteret 2011 er mandag 15. 
august. 
Tirsdag 16. august er undervisningsfri for alle studenter 
ved UiB grunnet velkomstseremoni på Musèplass. 
 
 

NY UTVEKSLINGSAVTALE 
 
IKO har nå underskrevet utvekslingsavtale med Charles 
University i Praha, Tsjekkia. Avtalen er en Erasmusavtale 
og et tilbud til masterstudenter i odontologi. Avtalen 
omfatter både inn- og utveksling 3 måneder i 
høstsemesteret og gjelder i første omgang perioden 2011-
2014. Vi har ingen aktuelle kandidater for inn- eller 
utveksling denne høsten som kommer, men satser på ta 
avtalen i bruk fra og med høsten 2012. 
 
 

PRESENTASJONSSEMINAR 23. MARS 
 
Odontologistudentene på kull 5 presenterer et utvalg av 
sine prosjektoppgaver onsdag 23. mars kl 8.15 - 11.15.  
Sted: Auditorium 1 , Årstadveien 17. 
Seminaret er timeplanfestet for kull 4 og 5. Øvrige 
studenter og ansatte er velkommen til å delta hvis de har 
anledning.  
Programmet finner du i fillageret på Mi side. 
 
 

KVALIFISERINGSPROGRAMMET 
 
To kandidatar på kull 2009/10 ved 
kvalifiseringsprogrammet har avlagt avsluttande 
kasuseksamen og er uteksaminert frå programmet: 
 
Gurprem Singh Buttar (uteksaminert 08.02.2011) 
Muna Haji Omer (uteksamniert 09.03.2011) 
 
Vi gratulerer og ønskjer lykke til vidare! 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
DEMOKRATI OG RETTSSTAT: 
Kommende arrangementer  
Tirsdag 5. april kl 1300-1600, Studia, Studentsenteret 
Folkemakt, grunnlov og vilkår for politisk deltakelse 
https://www.uib.no/fg/demrett 
 
 
NASJONAL KONFERANSE I MEDISINSK 
KOMMUNIKASJON 
Vi har gleden av å invitere til Nasjonal konferanse i 
medisinsk kommunikasjon, arrangert av Avdeling for 
atferdsfag ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 
og Helse Sør-Øst kompetansesenter for 
helsetjenesteforskning (HØKH), Akershus 
universitetssykehus.  
Sted:  Domus Medica, Universitetet i Oslo (ved 
Rikshospitalet) 
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Tid:  Onsdag 4. mai kl. 10.00 til 17.00 
Noen av verdens fremste forskere innen medisinsk 
kommunikasjon deltar som forelesere: 
− Debra Roter, Johns Hopkins, Baltimore, USA 
− Judith Hall, Northwestern University, Boston, USA 
− Jonathan Silverman, Cambridge University, 

Cambridge, England 
Påmelding innen 1. april. Konferanseavgift: kr. 800.- 
Elektronisk påmelding: 
www.deltager.no/Nasjonal_konferanse_i_medisinsk_kom
munikasjon 
Følg anvisning for registrering og betaling. Ved spørsmål 
vennligst kontakt: 
 hanne.nicolaysen@online.no Mobil 90 05 10 23 
Leger og andre som ønsker å lære mer om å undervise 
leger i kommunikasjon, med eller uten tidligere erfaring, 
inviteres også til å delta i et undervisningsseminar med 
Jonathan Silverman på Akershus universitetssykehus 5. 
mai kl 9-15. Det er ingen tilleggsavgift for dette seminaret. 
Ta kontakt med: Pål Gulbrandsen, 
pal.gulbrandsen@ahus.no for påmelding til 
undervisningsseminaret. 
Praktiske opplysninger: 
Adkomst med trikk nr 17 eller 18 til Rikshospitalet. 
T-bane  mot Sognsvann, gå av ved Forskningsparken 
overgang til trikk. 
Ringveibussen  23 / 24. 
Egen bil  med parkering i gjesteparkeringshus for 25 NOK / 
time. 
Lunsj vil bli servert. 
 
 

 
VII International Conference on Rare Diseases and 
Orphan Drugs (ICORD 2011)  
C3: Connection and Collaboration, for Creation  
May 21-23, 2011 - Second Announcement  
 
Venue: Tokyo Station Conference Sapia Hall, 1-7-12 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
Dates: May 21-23, 2011 
What   
A global meeting on national and international cooperation 
and public health policies, and focusing on research, 
diagnosis, development of and access to treatment and 
care for rare diseases. Please see http://www.icord.se for 
more information.  
Who should attend?   
The VII ICORD Conference will offer a platform for the 
exchange of perspectives for medical and healthcare 
professionals, patients and patients’ groups, basic and 
clinical researchers, policy-makers, government officers 
and pharmaceutical, biotechnology and medical device 
industries. 
Conference:   
Organized by international experts in the field of rare 
diseases and orphan drugs to improve the welfare and 
wellbeing of patients with rare diseases and their families 
world-wide through better knowledge, research, treatment, 
care, information, education and awareness of rare 
diseases. 
The number of patients with each rare disease is small in 
each country, but rare diseases do not know country 
boundaries. Consequently, they are best studied 
internationally. Attend this conference for the opportunity to 
join discussions of the ideas and global needs of the rare 
disease community. You will also meet key members of 
the international community involved in policies, diagnosis 
and treatment of patients with rare diseases.  

The program and all details are available on the ICORD 
2011 website http://www.prip-tokyo.jp/icord2011/ 
Important date:  
Deadline for submitting abstracts of Poster presentation 
Mar. 31, 2011 
If you have any questions or need more information, 
please e-mail to:  
icord2011contact@prip-tokyo.jp  
 
 

 
CALL FOR ABSTRACTS   
DEADLINE SUBMISSION:  31st March 2011  
Dear colleague, 
We invite you to submit your abstracts and participate in 
the 3rd International Conference on Education and New 
Learning Technologies, EDULEARN11, that will be held in 
Barcelona (SPAIN), on the 4th, 5th and 6th of July, 2011. 
It will be an international forum to present and share your 
experiences in the fields of New Technologies in 
Education, E-learning and methodologies applied to 
Education and Research. 
The attendance of more than 700 delegates from more 
than 70 countries is expected, being an annual meeting 
point for lecturers, researchers, academics, educational 
scientists and technologists from all cultures and 
continents.  
You can present your projects in two modalities:  

• In person: oral and poster presentations.  

• Virtually: if you can not attend in person.  
EDULEARN11 Abstracts CD and Proceedings CD, both 
with ISBN, will be produced with all accepted abstracts and 
papers submitted. 
Important notes.  
Dates: 4th - 6th July, 2011  
Venue: Barcelona, SPAIN 
Deadlines  
Abstract submission: 31st March 2011  
Acceptance notification: 20th April 2011 
Final Paper submission: 19th May 2011 
For more information: www.edulearn11.org 
 
 

NYE  PUBLIKASJONER 
 
 
Book Chapter 28 - Dental by Kristina Arvidson, Sølve 
Hellem and Kamal Mustafa in “Regenerative Medicine – 
From Protocol to Patient“ 
Published online on www.springer.com/biomed/book/978-
90-481-9074-4. 
 
 
Rotstiftforankring i faste protesar , Tone Seljestokken, 
Morten E. Berge og Kristin S. Klock Norske 
Tannlegeforenings Tidende 2011; 121: 156-162, 
17.februar  
 
 
Johansson A, Johansson A-K, Berge M, Fondenes O. 
Snarkskena vis obstruktiv sömnapné och Snarkning . I: 
Holmstrup P (Red.). Aktuel nordisk odontologi 2011. 
Köpenhamn, Munksgaard 2011; 179-94.  
 
 
Dental erosion and soft drink consumption in Swedis h 
children and adolescents and the development of a 
simplified erosion partial recording system .  
Hasselkvist  A, Johansson A, Johansson AK Swed Dent J. 
2010;34:187-95.  
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Eating disorders and signs and symptoms of 
temporomandibular disorders: a matched case-control  
study  
Johansson AK, Johansson A, Unell L, Norring C, Carlsson 
GE.. Swed Dent J 2010;34:139-47.  
 
 
Johansson A, Johansson AK, Omar R, Carlsson GE. 
Restoration of the worn dentition . In: Paesani DA (Ed). 
Bruxism – Theory and Practice. Berlin, Quintessence 
Publishing Co. Ltd, 2010; p 415-437.  
se: 
http://www.nature.com/bdj/journal/v209/n9/full/sj.bdj.2010.
1031.html  
 
 
Evaluation of oral health-related quality of life a mong 
Sudanese schoolchildren using Child-OIDP inventory.  
Nurelhuda NM, Ahmed MF, Trovik TA, Åstrøm AN. 
Health Qual Life Outcomes. 2010 Dec 23;8:152. 
 
 
Skeie MS, Espelid I, Klock KS, Skaare A, Holst D. 
SMÅTANN-–prosjektet har gitt ny  kunnskap om 
småbarns tannhelse . Nor Tannlegeforen Tid 2011; 121: 
220-6. 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOF 
23. mars 2011 
11. mai 2011 
15. juni 2011 
 

Instituttrådet - IKO 
27. mai 2011 
24. juni 2011 
 

Forskningsutvalget – 
MOF 
 
 

Forskningsutvalget – IKO 
  5. mai 2011 
16. juni 2011 
 

Studieutvalget - MOF 
13. april 2011 
 

Programutvalget - IKO 
18. ars 2011  
6. ai  2011 
17.juni 2011 
 

 
 

Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
15. april 2011 
10. juni 2011 
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Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


